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מחוברות  -תוכנית הנאמנות 

כלי מרכזי בימי משבר

Engagement



:תחומים עיקריים

המספקת פתרונות , מרכזיות הלקוחיחידת הייעוץ בתחום 

.  היחסים וחווית הלקוח, לשיפור ביצועים עסקיים בתחום השירות

BDO Customer Management

עיצוב מסעות  
לקוח

ניהול מוקדי 
שירות ומכירה

ערוציותרב 
ודיגיטל

מעורבות  , נאמנות
ומועדוני לקוחות  

ניהול דאטה  
ואנליטיקס

מחקרים וסקרי  
לקוחות 

חווית  
אירוח
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מחוברות-נאמנותתוכנית

בהצלחההמשבראתלעבור
ר גיא יוגב"ד

BDO, בן גוריון' אונ
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מודרניתתוכנית נאמנות 

 הלקוח את התנהגות הרכישה של להניע

(  איך, מתי, מה, כמה)

איסוף דאטה

)!!!!!!!!(

Engagement–יצירת מגעים שמעמיקים יחסים

(תוכן, אירועים, אתגרים, אפליקציות)

  הרחבת קהל הלקוחות למעגלים חברתיים של החברים

(העברת הטבות, שיתופים חברתיים, המלצה)

תקשורתערוציפתיחת

(סטרית–דו)

  להכיר את לקוח הקצה והמשתמשים

מטרות  -תוכנית נאמנות 
מסורתיתנאמנותתוכניות

בשירותיםלהשתמשאולקנותלהמשיךלקוחותלעודד

באמצעות מתן הטבות המבוססות על פעילותם בעבר  

בכמות חבריםגידול שנתי

,  USמיליארד חברויות 4)

(  לכל משפחה30-כ

שנהבכל1%שלקיטון

הלקוחותבשיעור

במועדוןהפעילים

הנאמנות הפכו  תוכניות

לעבר ליחסים דיגיטליים  

עם הלקוח
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תוכניות הנאמנות המובילות
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?איך תוכניות הנאמנות סייעו במשבר

חהלקוושיתוףשקיפות
OUR ROLE AND RESPONSIBIL ITY -

NAVIGATING THROUGH COVID -19  

I wanted to personally reach out to you and provide an

update on the actions that Starbucks is taking to help

prevent the spread of the virus and support the health

and well-being of our customers, our partners

(employees) and our communities. 

You may be aware that over the last few weeks we have

taken a series of precautionary steps in response to this

developing public health impact, including increased

cleaning and sanitizing procedures for our stores. We

have also prepared our stores to respond quickly to any

emerging situation, leveraging the considerable insights

we’ve gained from our experience in China, where we

continue to see encouraging signs of recovery with over

90% of stores reopened. 

… we may adapt the store experience by limiting 

seating to improve social distancing, enable mobile 

order-only scenarios for pickup via the Starbucks App

or delivery via Uber Eats, or in some cases only the 

Drive Thru will be open. 

…are also expanding catastrophe pay so that partners 

do not need to feel like they need to choose between 

their health and their work.

Starbucks resilience is owed to our unwavering 

Mission to inspire and nurture the human spirit –

one person, one cup and one neighborhood

at a time.

http://e.starbucks.com/a/hBeabrNAJvkyvB91aQsN07ciamf/logo
http://e.starbucks.com/a/hBeabrNAJvkyvB91aQsN07ciamf/precaution
http://e.starbucks.com/a/hBeabrNAJvkyvB91aQsN07ciamf/exchina
http://e.starbucks.com/a/hBeabrNAJvkyvB91aQsN07ciamf/app
http://e.starbucks.com/a/hBeabrNAJvkyvB91aQsN07ciamf/ubereats
http://e.starbucks.com/a/hBeabrNAJvkyvB91aQsN07ciamf/ecp
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?איך תוכניות הנאמנות סייעו במשבר

תונדיבופתיחותגמישות

 רלוונטי ללקוח בתקופה זוליצר ערך

י החברה"ביטול והחזר חיובים יזום ע

  הקפאת תשלומים בעת בידוד

 יעודייםפתיחת צוותי שירות בנושאים

 הפעילותהרחבת שעות

זיכוי על תשלום ביטוח רכב לשוהים בבידוד

בזמן הקורונהחינםמשלוחים
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?איך תוכניות הנאמנות סייעו במשבר

ערוציתתקשורת רב 

מסע הלקוח משתנה מהותית בזמן הקורונה

מהביתלעבודעובר

צורך תוכן תרבות ובידור און ליין

בכלים ושירותים דיגיטליים חדשיםהמתנס

. חדשנייםדיגיטלייםבערוציםלתקשרהזמןזה
במיוחד חברות שנקודות המגע שלהם הושבתו

 אורחים יקרים, 

בימים אלו שבהם העולם מתמודד עם משבר קשה מאוד, אנו מוצאים חובה לפנות אליכם ולאמר לכם 

דווקא עכשיו "תודה".  

 תודה 

שאתם אורחים שלנו כל השנה. בזכותכם הרשת שלנו חזקה ויציבה.  

 

 תודה 

שאתם בוחרים בנו כל פעם מחדש. בזכותכם יש לנו צוות מקצועי ומסור שפועל למענכם גם בימים 

אלו.  

 

 תודה 

שאתם סבלניים. אנחנו מבטיחים לחזור לכל אחד ואחת מכם ולטפל בפנייתכם. חשוב לנו גם בזמן 

הזה לתת לכם שירות תומך ומקצועי.  

 

 תודה 

שאתם מציעים עזרה. הערבות ההדדית של אורחים חוזרים וותיקים ברשת אינה מובנת מאליה 

ומחחמת לנו את הלב באופן אישי.  

 

אין ספק שפתאל זה בית. הבית שלנו. הבית שלכם.  

 בית של מלונות. 

 

אנחנו מטבענו אופטימיים ומצפים לרגע שנחזור לפעילות ענפה ומלאה ונמשיך לייצר עבורכם חוויות 

וזכרונות מרגשים, בדיוק כפי שעשינו עד היום.  

 

מאיתנו דוד פתאל ואביה מזרחי מגן  

 וכל משפחת מלונות פתאל 

 

https://m.fattal.co.il/?utm_source=notfriendsorvip&utm_medium=email&utm_campaign=FattalNewTerms_Mar2020&utm_term=FattalNewTerms_Mar2020NL2&utm_content=20200315&promo=&elqTrackId=7477b48719f940fd9dcbd0916b3b0492&elq=40dcd4f47008471caeaa6d8fc85c6d35&elqaid=1936&elqat=1&elqCampaignId=1305
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?איך תוכניות הנאמנות סייעו במשבר

לקיחת אחריות ומחויבות  
לבריאות הלקוח

התאמת הסביבה ההגיינית בכל נקודת מגע

אופן יישום הנחיות משרד הבריאות ופיקוח

 הגיינהמיתוג אביזרים לשמירה על

מעודדת את הלקוחות להשאיר פתק עם הוראות היכן להשאיר את  DoorDashחברת 

.  המשלוח כדי להימנע ממגע אדם

. רשת דומינוס פיצה מציעה שירות משלוחים חדש המאפשר אפס מגע בין הלקוח לשליח

מבלי  , במסגרת השירות ניתן לקבל את המשלוח עד מפתן הדלת בתיאום מראש עם השליח

.ליצור כלל מגע
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?איך תוכניות הנאמנות סייעו במשבר

פיתוח מוצרים ושירותים  
חדשים

סופר  "רשת האירוח אברהם הוסטל הציע שירותי ניקיון לדירות בתים ומשרדים באמצעות צוות 

ביטוי אמיתי לאחריות לקהל העובדים  . התשלום ישירות לעובד. של משק בית של הרשת" על

לצד שירות ללקוח  
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?איך תוכניות הנאמנות סייעו במשבר

פיתוח מוצרים ושירותים חדשים

שהיו סגורות למתן  Nordstromשימוש בצוות המיומן של חנויות 

.  ועיצובסטיילינג, הדרכות און ליין קצרות לאיפור
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?איך תוכניות הנאמנות סיועו במשבר

חיזוק ללקוחות הנאמנים 

אנו באל על מבינים שאירועי השבועות האחרונים משפיעים על 
.פעילותך ועל תוכניותיך בעתיד הקרוב

31/07/20: תוקף המעמד שלך הוא

מתוך נאמנותך לחברת אל על החלטנו לשמר את מעמד הזהב שלך  
.במועדון הנוסע המתמיד לחצי שנה נוספת

750אם במועד חידוש המעמד ייצברו בחשבונך לפחות , בנוסף

מעמדך יישמר לשנה נוספת, נקודות בסיס
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מתוכניות נאמנות לתוכניות מחוברות  
Engagement
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מתוכניות נאמנות לתוכניות מחוברות  
Engagement
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Engagementמעגל 

למחוברות תוכנית נאמנותמ

מי

הלקוח

מה

דאטה
איך 

מגע
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Amazon Personal Shopper

Case Study

מי

הלקוח

מה

דאטה
איך 

מגע

מי

?הלקוח
לקוח סופי שמעדיף להתייעץ  -

ולכן קונה בחניות פיזיות

סטייליסטים-

מה

?הדאטה
העדפות אופנתיות-

התנהגות קניה והחזרה-

איך יוצרים 

?מגע עם ערך
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?ודאטה של מחר

טרנזאקציה
עסקה-

אינטראקציה
שיחה-

משוב 

חוות דעת

?מכירים היוםהדאטה ש

הרגשותהסביבה הפיזית

   

     

    

        

       

       

     

            

    

        

 
 
   

    

 
  
  
  
 

המסע

השימוש  
במוצר
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NIKE App
מי

הלקוח

מה 

דאטה
איך 

מגע

Case Study

מי

?הלקוח
לקוח סופי פעיל ספורטיבית-

מה

?הדאטה
תחומי ונתוני הפעילות הספורטיבית  -

העדפות מוזיקה-

הרגלי קניה-

חוות דעת-

קשרים וקהילות  -

קבוצה ספורט שאוהד-

איך יוצרים 

?מגע עם ערך

:מותאם אישית
אימונים

מידות אישיות

מוצרים חדשים

עדכוני ספורט

אירועי חברים

קשר למקצוענים
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Subscription box
ל חבילה הביתהשמנוי 

In-store 
Personalization 

Navigation        Product location        Offers and recommendations        Drive-up

Get free stuff and great 
deals from brands you 
love—just for being 
a customer.

Food; Giveaways; 
Entertainment 

Loyalty-Engagement 
Program 

מי

הלקוח

מה 

דאטה
איך

מגע

הואמשמעותימגעיצירת
המנצחהמהלך
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Hotel Guest App
Case Study

 Engagement-שירות מבוססי אפליקציה ומעבר ל

מי

הלקוח

מה

דאטה
איך

מגע
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NIVEA App
Case Study

 Engagementאפליקציה מבוססיליחסיםמדףממוצר

מי

הלקוח

מה

דאטה
איך

מגע


